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انه نوشيعي نيذلا عيمجل تيوصتلا قوقح                     :ةضيرعلا ناونع !
ينطولا سلجملا      :ىلإ ةضيرع  (Nationalrat)

فيفط ليدعت           :رمحألا نوللاب تاظحالم

!انه شيعي نم لكل تيوصتلا قوقح

؟ديرن اذام
!هتيسنج نع رظنلا ضغب انه شيعي نم لكل تيوصتلا قحب بلاطن

؟مهم اذه اذامل
 رثكأ .ربوتكأ يف انييف يف ةلبقملا ةيميلقإلاو ةيدلبلا تاباختنالا نم عارتقالا نس يف مه نمم انييف ناكس نم ٪30 نم رثكأ داعبتسا مت
 )206.600( زنيلو )291000( ستارغ ناكس ددع يلامجإ اًبيرقت يواسي اذهو .]1[ انييف يف نيبخانلا ريغ نم 482000 يأ - ٪30 نم
!ةعرسب ومني وهو .ةيواسمنلا ةمصاعلا يف نيبخانلا ريغو نيبخانلا نيب ةوجفلا هذه ديازتت .]2[ )497600( اًعم

 نم مه نيموعزملا "بناجألا" ءالؤه نم ديدعلا .تاونس 5 نم رثكأ ذنم انييف يف نيبخانلا ريغ عابرأ ةثالث شيعي ، هسفن تقولا يف
 مهتنيدم ىلإ نومتني اودوعي مل يلاتلابو يسايس يأر يأ نم نومورحم مهو ، ةليوط ةرتف ذنم انه نوشيعي وأ انه اودلو انييف
!مهدلبو

 نم لقأ ددع كانه تاباختنالا ىلإ تاباختنالا نم نكلو ، انييف ناكس نم ربكأ ددع دجوي ، ماع ىلإ ماع نم .ةيمانتم ةنيدم انييف
 انييف يف نيبخانلا ريغ نم ةديازتملا ةبسنلا هذه ببس .ًايونس ةئاملاب دحاو ةبسنب نيبخانلا ءاصقإ دادزا ، ةريخألا تاونسلا يف .نيبخانلا

 نم ةلماك ةمئاق عم ، ابوروأ يف اًدييقت ةيسنجلا نيناوق رثكأ نم دحاو اهيدل اسمنلا .ةيواسمنلا ةيسنجلا مكحت يتلا دعاوقلا وه
 ءافولا اسمنلا يف نيدولوملا لافطألا ىلع نيعتي امك ، نيريثكلل ةبسنلاب اهيلع بلغتلا نكمي ال تابقع هذه .يئاصقإلا سنجتلا طورش

 ملوهكوتسو نغاهنبوكو يكنسلهو نلبدو لسكوربو مادرتسمأ لثم ، ابوروأ يف ىرخألا ندملا نم ديدعلا سكع ىلع نكلو .اهب
.رفسلا زاوج ىلع اًضيأ نكلو ، ةماقإلا لحمب طقف طبتري ال انييف يف تيوصتلا قح نإف ، ]3[ نيلات وأ انايلبويلو افالسيتاربو
!اًعيمج انيلع رثؤي اذهو

 ةيسايس ةلكشم نيبخانلا ريغ نم ٪30 نم رثكأ لثمي .ىندأ يطارقميد رايعم هنكلو ، اًزايتما سيل حشرتلاو تيوصتلا يف قحلا
.ةمخض ةيطارقميد
 نم انييف ناكسو بابشلا صاخ لكشب رثأتيو .يواستلاب اهعيزوت متي ال نكل .ناكسلا عيمج ىلإ تيوصتلا قح نم داعبتسالا دتمي
 ، مهفواخم نع عمُسي الو ، ةيسايسلا ةحاسلا يف اًصقان ًاليثمت نولثمم اًعيمج مهنأ حضاولا نم .لامعلاو ضفخنملا لخدلا يوذ
 ءزجلا اذه عيطتسي ال امدنع ، ماعلا عارتقالا قح اهيدل اسمنلا نأ لوقلا نكمي ال كلذل .اًيسايس نيطشان اوحبصيل لقأ صرف مهيدلو
.تيوصتلا رضحلا ناكس نم ريبكلا

 لالخ نم وأ ةنطاوملا نوناق حالصإ لالخ نم كلذ ناك ءاوس !رارمتساب ديازتملا يطارقميدلا زجعلا اذهل لح داجيإب بلاطن نحن
!رمألا اذه يف يأر انييف يف شيعي نم لكل نوكي نأ ديرن .نينطاوملا ريغل تيوصتلا قوقح لاخدإ
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